
Methodologische vernieuwingen

Nieuwe tabellen voor de fiscale en parafiscale ontvangsten alsook voor de sociale uitkeringen van de 
gemeenschappen en gewesten

Aan de gebruikelijke tabellen worden vijf nieuwe tabellen toegevoegd met de uitsplitsing van de fiscale en 
parafiscale ontvangsten voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de Franse Gemeenschap en de niet-verdeelde eenheden. De andere deelgebieden komen niet voor in deze 
tabellen omdat zij - vooralsnog - geen andere fiscale en parafiscale ontvangsten in de zin van het ESR 2010 
registreren dan de toegerekende sociale bijdragen.

 Er zijn ook negen nieuwe tabellen toegevoegd die de sociale uitkeringen van de acht deelgebieden en de 
interregionale/niet-verdeelde eenheden afzonderlijk weergeven.

De tabellen zijn te vinden op 
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVTSC&lang=nl en http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVISB&lang=nl

37

Nieuwe tabel met de uitsplitsing van de geconsolideerde brutoschuld van de lokale besturen

Voor het eerst wordt een tabel met de uitsplitsing van de geconsolideerde brutoschuld van de lokale besturen 
voor de Vlaamse, de Waalse, de Brusselse en de Duitstalige lagere overheid gepubliceerd1. Bovendien is er een 
reeks voor de geconsolideerde brutoschuld van de niet-verdeelde lokale besturen, dat wil zeggen de politie- en de 
hulpverleningszones en lokale overheidsentiteiten die niet eenduidig aan een van de vier andere entiteiten kunnen 
worden toegewezen.

Het begrip “geconsolideerde schuld” wijst erop dat onderlinge schulden tussen de lokale besturen niet in 
aanmerking worden genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gemeente een lening verstrekt aan haar 
autonoom gemeentebedrijf. De mogelijke onderlinge schuld tussen de vijf desbetreffende entiteiten, bijvoorbeeld 
financiering van een politiezone door een gemeente, wordt – in principe - wel aan de politiezone toegerekend 
als een schuld. In de rij “Consolidatie tussen de lokale besturen (-)” worden deze schulden geëlimineerd om de 
geconsolideerde brutoschuld van de lokale besturen als geheel te berekenen.

De tabel bevat verder alle door de lokale besturen aangehouden consolideerbare activa van andere deelsectoren. 
Deze activa worden voor de lokale besturen als geheel weergegeven, aangezien er geen informatie beschikbaar 
is om deze uit te splitsen. Ten slotte wordt de bijdrage van de lokale overheid aan de totale geconsolideerde 
Belgische brutoschuld verkregen.

De definitie van een lokaal bestuur sluit aan bij die van de overheidssector in het ESR 2010. Deze sector omvat 
niet enkel de gemeenten, de OCMW’s en   indien van toepassing   de provincies, maar ook alle andere niet-

1 Dit concept wordt vaak aangeduid als de Maastricht-schuld van de overheid en is gedefinieerd in de Verordening (EG) Nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 
betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten.

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVTSC&lang=nl
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVISB&lang=nl
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marktentiteiten die door de voornoemde entiteiten worden gecontroleerd. Bij de niet-verdeelde lokale besturen 
bedraagt het aandeel van de gemeentelijke holding iets minder dan de helft van de schuld. Het resterende deel 
komt ten laste van de politie- en hulpverleningszones.

Om het schuldcijfer voor de gemeenten, OCMW’s en provincies te berekenen, worden de door de bevoegde 
overheidsdiensten verstrekte basisdata gekruist met gegevens uit de interne databanken van de NBB (Centrale 
voor kredieten aan ondernemingen, Securities Settlement System, Securities Holding Statistics en de Schema 
A-rapportering van financiële instellingen). Indien mogelijk wordt steeds gewerkt met informatie uit de balans 
van de lokale boekhouding. Deze informatie wordt volgens het ESR 2010 naar de financiële balans omgezet 
door middel van een overgangstabel. De verkregen statistieken worden vervolgens gevalideerd door die balans 
te kruisen met de bovenvermelde interne databanken en worden, waar nodig, gecorrigeerd. De bijdrage tot de 
geconsolideerde brutoschuld van de overige geconsolideerde eenheden wordt zo mogelijk ook vastgesteld op 
basis van hun jaarrekeningen, die eveneens volgens het ESR 2010 naar een financiële balans worden omgezet 
en opnieuw met de interne databanken worden gekruist. Via die databanken worden ook eenheden meegerekend 
die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen, maar die toch schulden hebben ten aanzien van financiële 
instellingen.  Dit geldt ook voor de schulden in de politie- en hulpverleningszones.

De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2014-2019. Voor de voorgaande periode zijn niet alle 
gegevensbronnen beschikbaar, waardoor de coherentie van de tijdreeks niet kan worden gegarandeerd.

De tabel is te vinden op NBB.Stat

http://stat.nbb.be/Index.aspx?QueryId=5372&lang=nl



